
SCENARIUSZ ZAJĘC RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY RÓŻOWEJ 

Zabawa ruchowo- naśladowcza 

  Zapraszamy do zabawy dzieci, rodzeństwo i rodziców .  

  

„ŚLIMAK” 

„  ….W trawie, w czasie deszczu,   
chrapie ślimak zły. 
Ślimaku, pokaż rogi, 
dam ci sera na pierogi. 
Nie pokażę rogów, 
bo nakapie mi, 
na lewy róg i prawy, 
nie, nie wyjdę z mojej trawy….. 

W trawie – pokazujemy rękoma trawę  

w czasie deszczu –( ruszamy palcami dłoni przed sobą)                                                                                                       
opuszczamy ręce z wysokości głowy w dół (przebieramy palcami pokazując kropelki 

deszczu) 
chrapie ślimak                                                                                                                   

przykładamy ręce do twarzy i składamy je jak do snu                                                                          
zły –                                                                                                                                          

wykonujemy grymas twarzy (można przyłożyć dłonie zaciśnięte w pięści do policzków) 
pokaż rogi –                                                                                                                      

przykładamy ręce do głowy i pokazujemy rogi (kilka razy zginamy i prostujemy palce 
wskazujące) 

dam ci sera na pierogi –                                                                                                                     
klaszcząc, energicznie pocieramy dłoń o dłoń (lub wyciągamy palce wskazujące przed siebie 

i wykonujemy ruch jak przy graniu na bębenku) 
nie pokażę –                                                                                                                         

wykonujemy głową gest zaprzeczenia (kręcimy głową na boki)                                                               
rogów –                                                                                                                                                

pokazujemy rogi przykładamy ręce do głowy i pokazujemy rogi (kilka razy zginamy i 
prostujemy palce wskazujące 

bo nakapie mi –                                                                                                                 
pokazujemy kropelki deszczu ( ruszamy palcami rak z góry na dół) 

na lewy róg – pokazujemy palec wskazujący lewej ręki) 
i na prawy róg – pokazujemy palec wskazujący prawej ręki) 

nie, nie wyjdę –                                                                                                                       



wykonujemy głową gest zaprzeczenia (kręcimy głową na boki) 
z mojej trawy – pokazujemy rękoma trawę……. 

 

 

https://youtu.be/y6l4ob_2tqQ Ślimak pokaz rogi  

  

„MOTYLEK”– A. Przemyska”  

Motylek lekki fruwa nad łąką- ruszamy ramionami w górę i w dół                                                   

w dole są kwiaty, uderzamy stopami o podłogę                                                                           

w górze jest słonko. podnosimy ręce do góry                                                                             

Fru, fru, fii, fii!- wesoło, wesoło mu klaszczemy w ręce                                                                      

Motylek lekki w trawie się błąka,- bujamy się do przodu, do tyłu …na boki…                                                                                                

myśli, że kwiaty to małe słonka zginamy dłonie w pięści i kręcimy nadgarstkami                                               

Fru, fru, fii, fii!-wesoło, wesoło mu. klaszczemy w ręce                                                                      

Motylek lekki fruwa nad światem,  ruszamy ramionami w górę i w dół                                          

myśli, że słońce jest dużym kwiatem. kręcimy nadgarstkami ramiona uniesione wysoko   

Fru, fru, fii, fii!- wesoło, wesoło mu. klaszczemy w ręce 

https://youtu.be/A3JEJqsP5P4 MOTYLE  

 

https://youtu.be/y6l4ob_2tqQ
https://youtu.be/A3JEJqsP5P4

